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Para o Alferes Ângelo Furquim de Camargo
= Juquery =
Com carta de Vm.™ mandei falar ao Ajudante que comanda o destacamento de sento e trinta homens, o qual me
dis que ele pagara os mantimentos pelo preço que lhe sigurão tinhão estabelecido a camera, porem que na volta que
por ahi ha de fazer não tem duvida a restituir o exceço.
Devo segurar a Vm.™ que neste particular se deve haver com a mayor escrupulo, não permitindo de nenhuma
forma que se alterem os preços ordinários dos referidos
mantimentos, e que estes sejão os mais acondicionados, e as
farinhas mais bem feitas, do que as que se destribuirão ao
dito Destacamento, de que Vm.ce ha de ser responsável. D.8
g. de a Vm.ce. São Paulo a 22 de Abril de 1777 / / Martim
Lopes Lobo de Saldanha / / .
Para o Sargento Mor de Parnagoa Francisco
Jozé Monteiro.
Tenho recebido por duas paradas, muitas cartas de Vm.ce,
e duas pelo M.e de Campo Fernando Leite Guimarains, e
dezejando responder-lhe, me não tem cido possível pela ocurrencia de ocupaçoens, que me levão todo o tempo o que farei
logo que possa furtar a estas alguma ora.
Nesta chega aqui o Capitão do Seg.d0 Regimento do R.°
de Janeiro, chamado Chirstoval de Almeyda, q. vai por ordem do Sr. Marques Vice Rey, ao Rio de São Francisco, e
Laguna, saber se estes continentes estão por nós, e indagar
com a mayor certeza todos os movimentos dos Inimigos, pelo
Que o remeto a Vm.ce p. a que a vista das mais verídicas
noticias que tiver o instrua partecipando-lhas, e sentando com
ele o melhor caminho de conseguir o que dezejamos, fazendo
espedir cóm toda a brevidade as novidades, ou cartas q. o
referido Cap. m nos derigir.
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Ao Sargento Mor Francisco Aranha Barreto, ordeno que
no cazo de poder hir com o referido Cap. m as duas pe&sas
de amiúdar as remeta com toda a palamenta, e cartuchame a
ellas pertencentes. D.s g.® a Vm.M. São Paulo a 22 de Abril
de 1777 / / Martim Lopes Lobo de Saldanha / / .
Para o Sargento Mor Comandante = em Santos
= Francisco Aranha Barreto.
O portador desta hê o Capitão de Infantaria Christovão
de Almeyda, a quem falei e me comonicou as ordens que tras
do Sr. Vice Rey, as quaes lhe rogo cumpra, advertindo-lhe
alguas noticias de que ainda não vinha ciente.
Logo que o yate esteja retificado, lhe deve Vm.ce dar
o mantimento de que carecer, para que sem demora parta ao
seo destino.
Se neste yate Vm.M puder remeter ao sarg.10 Mor de
Parnagoa Francisco Jozé Monteiro, duas peças de amiudar
das que estão no armazém o estimarei muito porque se nececita ali delas, bem advertido que am de levar os seos carros, palametas, e cartuchame a elas pertencentes.
Estimarei que os índios depois de transportarem a pesa
para sima da serra, com tudo o que lhe pertence, tragão do
Cubatão como já avizei a Vm.ce as armas que puderem das
que ali se aehão.
Estimo Vm.ce intregace os vinte escravos da Armação ao
filho da admenistrador desta, e que os soldados vão tomando
partido, e pelo que respeita aos cazaes, eu bem tomara sustentalos, porem não posso, e melhor seria que eles voltacem
ao Rio de S. Francisco, que já se está povoando pelos Portuguezes.
Farei contar novamente o dr.° e estimarei que se desfaça
a equivocação por não ficar Vm.ce prejudicado o que eu

